
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гл. РС'' бр.129/07,83/14-др. закон,101/2016-др.закон), 

члана 60. Статута општине Ћуприја (''Сл. гл. општине 

Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), члана 38. 
Пословника општине Ћуприја (''Сл. гл. општине Ћуприја'', 

бр. 24/2008), члана 16. Одлуке о постављању и уклањању 

мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама  јавне  намене  и  другим  површинама  („Сл.  гл.  

општине  Ћуприја“,  број: 3/2015,  9/2015,  3/2017  и 8/2017), 

сагласно Програму постављања мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гл. 

општине Ћуприја“, бр.11/2017), Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 14.06.2017. године, 
доноси, 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗА 

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

 

Члан 1. 

           Утврђује се почетна цена за постављање мањих 

монтажних објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене на следећим локацијама-местима, 

 

Локације за продају пољопривредних производа (бостан) 

1. Ул. 11. Октобар..........................30,00 дин/m2 

дневно (локација на углу улице Млинске и 11. Октобар, на 

тротоару и на тротоару испред некадашњег „Морекса“ – 2 
места, по 3m2) 

2. Ул. Цара Лазара....................45,00 дин/m2 дневно 

(локација преко пута главног улаза у стадион – 2 места, по 
3m2)   

3. Ул. Крушевачка................45,00 дин/m2 дневно 

(локација преко пута силоса – 2 места, по 3m2 )   
4. Ул. Анђе Ранковић....................60,00 дин/m2 

дневно (локација код зграде „Катанга“ и код трафостанице – 5 

места, по 3m2 )   
5. Ул. Кнеза Милоша..............................60,00 дин/m2 

дневно (локација преко пута СУР „Пролеће“ – 2 места, по 3m2)   

6. Ул. Кнеза Милоша......................45,00 дин/m2 дневно 
(локација код Дома здравља – 1 место, 3m2 )   

7. Ул. Кнеза Милоша.............45,00 дин/m2 дневно 

(локација код зграде Б2 – 1 место, 3m2 )   
8. Ул. Кнеза Милоша...............45,00 дин/m2 дневно 

(локација код самопослуге „Славија“ – 2 места, по 3m2 ) 

 

Локације за забавне садржаје за децу 

1. Градски трг (гумени тобоган).................40,00 дин/m2 

дневно 
2. Моравски парк (Гумени тобоган)............40,00 

дин/m2 дневно  

 

Локација за кокице, крофнице, шећерну вуну и торнада за 

чипс 

1. Градски трг..........................120,00 дин/m2 дневно  
2. Испред Дома војске............120,00 дин/m2 дневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-124/2017-01-1 ОД 14.06.2017. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, дипл.инж.маш., с.р. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


